
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 
И ТРЕНЕРА  

Суботица, Банијска 67, тел. +381(0)24 547-870, факс +381(0)24 547-870 

Пиб: 100847552,  текући рачун: 840-446666-88, матични број: 08058482,  

шифра делатности: 8542, e-маил: visokaskola@vsovsu.rs, web: www.vsovsu.rs 

Број: 1234-01/19 

Датум: 18.10.2019.  

 
На основу члана 27. Закона о спорту и Решења Министарства омладине и спорта број 601-00-4/2011-03 од 

16.01.2011. године, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице, као 

акредитована високошколска установа, расписује      

 

КОНКУРС 

за упис кандидата на Програм за стручно оспособљавање и усавршавање III нивоа у спорту за 

звање: 

СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР 
(за спортске гране: борилачке вештине, гимнастика, фитнес, фудбал, кошарка, рукомет, одбојка) 

Програм стручног оспособљавања и усавршавања кадрова у спорту III нивоа је у обиму од 240 часова 
ће се реализовати у Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице (у 

даљем тексту Школа), ул. Банијска 67, по Правилнику о сталном стручном оспособљавању и усавршавању 

кадрова у спорту (делов. број: 177-03/19). 

Пријављивање и упис кандидата ће се вршити у Школи сваког радног дана од 10 до 14 часова у 

канцеларији број 11  код пословног секретара Јелене  Ђукић, у периоду од 21. 10. 2019 до 08. 11. 2019.године. 

Пријаве могу поднети појединци и спортске организације за своје стручне спортске раднике. 

Надокнада за похађање Програма за  стручно оспособљавање и усавршавање износи 30.000,00 динара 

(комплетан ценовник је доступан на сајту Школе преко линка: http://kursevi.vsovsu.rs/operativni-trener/), а 

уплата се врши у две једнаке рате: прва рата приликом пријаве и предаје документације, а друга рата пре 

полагања завршног испита (пре уручења сертификата). Уплату извршити на текући рачун Школе: 840-446666-

88. 

За све информације можете контактирати  Секретара Високе школе Наду Лукић:  

телефон: 024 547-870; е-маил: sekretar@vsovsu.rs 

Документација потребна за упис: 

1. Попуњен пријавни образац (доступан на сајту Школе преко линка:  

http://kursevi.vsovsu.rs/operativni-trener/) 

2. Фотокопија дипломе (оригинал донети на увид приликом предаје документације) о завршеном 

претходном степену образовања (најмање диплома средњег образовања у трогодишњем трајању) 

3. Лекарско уверење, 

4. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) 

5. Једна фотографија формата 4x5 цм, 

6. Потврда о претходном бављењу спортом (од клуба или Спортског савеза) 

7. Потврда о уплати прве рате стручног оспособљавања 

 

                  в. д. директора 

                                        др Славица Костић 

                                     ___________________ 
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